
   
 

 

 

 

 

DIREKTIV FOR ETABLERING OG DRIFT AV VETERANKOMPANIER I 

LOKALE FORENINGER UNDER ”NVIO” 

 

 

1. Formål 

 

Et av hovedformålene med veterankompaniene vil være et godt sosialt samvær 

med kameratstøtte som en fremtredende faktor. Veterankompanienes betydning i 

de enkelte foreninger vil derfor være et viktig bidrag i foreningens arbeid for å 

samle veteraner fra internasjonale operasjoner. Veterankompaniene vil være 

knyttet opp mot lokale festningsverk og skal samarbeide med deres 

kommandanter, der dette er aktuelt.  

Veterankompanienes innsats ved seremonier og offentlige arrangementer bidrar 

til å profilere veteranene og øke veteranenes anseelse. 

Disse retningslinjer er utarbeidet med grunnlag i NVIO`s egne vedtekter, samt 

vedtektene i de enkelte foreninger. Disse og andre lokale retningslinjer kan ikke 

komme i konflikt med vedtekter vedtatt for NVIO sentralt og lokalt. 

Formålet med disse retningslinjer er å sørge for en enhetlig etablering, 

tilhørighet, organisering og drift av lokale veterankompanier i foreninger under 

NVIO. 

  

2. Etablering 

 

Det står fritt for alle lokale foreninger under NVIO å etablere veterankompanier. 

Veterankompaniet vil dermed være å betrakte som en ”undergruppe” i den lokale 

foreninger på lik linje med andre undergrupper som befinner seg i foreningen 

eller som senere etableres. Det er styret i den lokale forening som fatter 

beslutning om etablering av veterankompani. Etter at slik beslutning er fattet, vil 

veterankompaniet selv velge sin leder og evt. andre stillinger som det vil være 

hensiktsmessig å ha i organisasjonen. Veterankompaniet bestemmer selv hvilken 

stillingsbetegnelse lederen skal ha, men dette begrenses til kompanisjef, 

troppssjef eller lagfører. Veterankompaniet meddeler styret i foreningen om 

hvem som er deres leder. 

Leder av veterankompaniet har møterett i styret i foreningen, men ikke 

stemmerett. Unntaket er i de situasjoner hvor leder for veterankompaniet er valgt 

inn i styret. 
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3. Tilhørighet 

 

Veterankompaniet er en undergruppe i foreningen og dermed underlagt de 

vedtekter som er vedtatt for NVIO sentralt og lokalt. Lokal forenings styre er 

veterankompaniets øverste myndighet. 

Alle medlemmer i veterankompaniet skal være tilsluttet en forening og dermed 

NVIO sentralt. 

Veterankompaniets leder er ansvarlig for utarbeidelse av årsrapport og 

årsregnskap. Årsrapporten og årsregnskapet behandles i foreningens styre. 

Veterankompaniets navn skal godkjennes av styret i foreningen. 

Veterankompaniet kan søke egen forening om økonomiske midler til drift og 

aktiviteter som er planlagt.  

Veterankompaniets inntjente midler i fm oppdrag de måtte utføre, kan benyttes 

av veterankompaniet etter retningslinjer vedtatt av foreningens styre. 

 

4. Hensikt 

 

Veterankompaniet har som hensikt å bringe sammen personell som har 

tjenestegjort i internasjonale operasjoner, sivilt eller militært og være et sosialt 

møtested for disse. Aktiv kameratstøtte er et sentralt begrep i dette. 

Kameratstøtten drives i nært samarbeid med den lokale forenings 

kameratstøtteleder. 

 

5. Uniformering 

 

Det vises til ”Forsvarets uniformsreglement” som overordnet reglement for all 

type uniformering. Uniformering i fm med oppdrag som veterankompaniet 

utfører, bestemmes av veterankompaniets leder. Dersom flere veterankompanier 

utfører oppdrag sammen, bestemmes uniformering av leder med høyest grad. 

Det er ikke tillatt å bære uniform utenfor den organiserte trening, ved de oppdrag 

som veterankompaniet utfører og ved de arrangement som foreningen 

gjennomfører. Unntak avgjøres etter søknad til veterankompaniets leder. Reise til 

og fra tjenestested eller treningssted kan utføres i uniform. 

FN symboler som blå beret, blått halstørkle og FN merke skal kun bæres av 

personell som har utført FN tjeneste. Annet personell skal bære de symboler som 

markerer den tjenesten de har gjennomført, eks. Nato merker mv. 

Avdelingsmerker, medaljer og utmerkelser bæres iht. bestemmelser fra 

Forsvaret. 

Uniformer tildeles av Forsvaret til veterankompaniet i foreningen. Uniformer 

som utdeles det enkelte medlem er å betrakte som et utlån. Medlemmet skal 

levere tilbake uniformen dersom medlemmet slutter i veterankompaniet. 

Flagg/foreningsfaner eies av foreningen og er dennes ansvar. Veterankompaniets 

fane er veterankompaniets eiendom og ansvar. 
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6. Oppdrag 

 

Veterankompaniets leder og/eller lokal forenings styre godkjenner oppdrag for 

veterankompaniet. Oppdrag som skal utføres meddeles lokal forenings styre før 

oppdraget iverksettes. 

Alle oppdrag som utføres i uniform skal være gitt av Forsvaret, NVIO sentralt 

eller lokalt og være av slik art at det er i Forsvarets interesse.  

 

7. Forføyninger 

 

Utilbørlig opptreden og handling som setter veteransaken generelt, NVIO, 

uniform og veterankompaniet spesielt, i forlegenhet vil resultere i: 

- korrigerende samtale med leder for veterankompaniet 

- ved fortsatt misligholdelse eller ved svært grove overtredelser vil 

medlemmet fratas retten å delta i veterankompaniet og utlevert 

uniform og evt. materiell skal innleveres  

Dersom et medlem blir fratatt retten til medlemskap i veterankompaniet skal 

lokal forenings styre varsles omgående. Foreningens styre skal vurdere om 

videre varsling til NVIO sentralt er påkrevd. 

 

8. Lokale retningslinjer 

 

Lokale retningslinjer for et veterankompani kan utarbeides med grunnlag i 

vedtekter fra NVIO sentralt, vedtekter for den lokale forening og disse 

retningslinjer. Det vil være opp til lederen for det lokale veterankompaniet å 

utarbeide egne retningslinjer. Disse retningslinjer skal godkjennes i lokal 

foreningens styre og lokal festningskommandant der dette er aktuelt. 

 

9. Ikrafttreden  

 

Disse retningslinjer er godkjent av forbundsstyret i NVIO og sjef Forsvarets 

avdeling for kultur og tradisjon, og gjelder inntil annet blir bestemt og kunngjort. 

Retningslinjene vil bli evaluert etter det første året.  

 

Oslo, den 14. januar 2010 

 

 

 

 

Geir Holmenes     Odd Helge Olsen 

Brigader      President 

Sjef Forsvarets avdeling    Norges veteranforbund for 

 for kultur og tradisjon     internasjonale operasjoner 

 


